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والدين للأدب  منارة  املاجد  جمعه  مركز   يا 
 

نوره على  جتدينا  خيم  الدجا  جنح   اإذا 
غالني   ملجتمع  هداها  غايل  واحٍد   هدية 

 
د�ستوره را�س  يف  وغدا  العلم  جامع   وجمعه 

والتثمني   ال�سعر  يفوق  واهلل  املعرفة   و�سعر 
 

دوره بيفتقد  اأكيد  علم  بل  �سعب   ترى 
وعني   ل�سان  يفيده  ما  للعلم  يفتقد   ورجل 

 
ب�سوره ياخذ  حد  وال  عاله  البلد  يف   وي�سبح 

اأحلني   يزرعه  ما  وجنى  العلم  زارع   وجمعة 
 

من�سوره االأوطان  يف  اليوم  الثقافة   ر�ساالت 
عالني   بالفعل  غدينا  دولتنا  علو  من   نحن 

 
م�سهوره اليوم  الرجال  بهامات   ودولتنا 

 وجمعه املاجد املخل�س لها وت�سهد عليه ا�سنني  
 

 بف�سل اللي مثل جمعه غدت هاالأر�س معموره
التلوين   �ساعر  يكرم  ف�سله  من  اليوم   وهذا 

 
و�سعوره احلب  بثوب  الدنيا  لون   ربّيع 

والدانني   القا�سني  مع  تنادمنا  �سعره   على 
 

 وعلى حرفه غدينا قلوب باالإح�سا�س مغموره
التلحني   يتقن  ..فوؤاده  �ساكت  لو  ياقوت   ابن 

 
جمهوره احلب  يهادي  ال�سايف  قلبه   �سمعنا 

الزين   يحب  مثله  ومن  ويحبه  الزين   يحب 
 

 اأكيد النا�س من حوله تعي�س احلب م�سروره
 �سلم اهلل على جمعه و�سلم اهلل على الباقني  

 
حمفوره احلب  ب�سدر  عاي�س  اإ�سمها   رجال 

  

منارة الأدب

راشد شرار

ق�سيدة اأهداها ال�ساعر را�سد �سرار مدير بيت ال�سارقة لل�سعر ال�سعبي واألقاها اأمام ال�سيد جمعة املاجد يف حفل تكرمي ال�ساعر ربيع بن 
ياقوت



زكاة العلم .. نشره

  
        
           




          










          
         


          





       




 
 






معرض الرواد العرب
2

تكريم جمعة الماجد في روسيا
4

ر5

8 معر

12دورا

سريعة 13اأار 

يارا16

ال�سيانية 20اة 

ماراال  اا 26اأوا

28اأ روا

�الأم سور م29

ا اأب سر بار باأ 30م


971 4 2625999 6074600

971 4 269 6950
info@almajidcenterorg

wwwalmajidcenterorg

يسرنا تواصلكم



س �ور: اأنالد
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موضوع العدد


       
   
         





        


        
      

         
    









       



        
        

 




       
     
         
 

جمعة الماجد يفتتح معرض الرواد العرب 
في مدينة دبي الطبية
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موضوع العدد
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تكريم

معهد االستشراق الروسي يكرم جمعة الماجد 
بمنحه الدكتوراه الفخرية
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تكريم

جمعة الماجد يفوز 
بجائزة خليل جبران

في أمريكا






        
       
       
        
       


 
      




       

 
        
         



         

      
        
       
          
       




          
       
    
        


          
        
         
         

       




�سف االإمارات يت�سلم اازة نيابة عن ال�سيد جمعة املاجد
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أخبار الترميم

       
        
        
       
       
       
       
       


         
       
       
      
         

     

       
      
     



 
 



دورة في الترميم للمكتبات التركية 
في مدينة قونية

       
        
        
     
       
       
       
       

         

صناعة الورق القديم على قناة الجزيرة لألطفال
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أخبار الترميم

        





         
       
 



الرسم على الماء «اإليبرو» 
في مدرسة مارية القبطية

جمعية اإلمارات لرعاية الموهوبين تقيم 
ورشة ترميم بالتعاون مع المركز


      
         



صناعة الورق ضمن الملتقى الرابع لفن 
الخط العربي في الشارقة

       
        
       
        






تدريب يوناني لصالح بطريركية اإلسكندرية



معارض
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مشاركة المركز في ملتقى شاهنده في عجمان بمعرض ابن ماجد

التراث حاضر بقوة في معارض الكتب
معرض عجمان الدولي للكتاب



           










           





         
         




          
          

        



معرض رأس الخيمة الدولي للكتاب
         
  



   
          

        



معارض
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معرض مخطوطات التفسير وعلوم القرآن 
في جامعة الشارقة


           





   
            







         



            



دائرة األراضي واألمالك في دبي تحتفل باليوم العالمي للكتاب

معرض مؤتمر 
الوحدة والتنوع في 
الحضارة اإلسالمية 

بجامعة الشارقة
    
   
    
    

      
      

   
   
    
   
    


    
      
    
  


   

الوحدة والتنوع في 
الحضارة اإلسالمية 

    
   
    



معارض
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مركز جمعة الماجد يشارك طالب الجامعة البريطانية فرحتهم بالتخرج 
   
 
  
  
  
  

           
   



 




معرض تراثنا ثقافة نعتز بها
           
   


 














معرض الهوية الوطنية

      
        

       
    



معرض يوم الجاليات بجامعة الشارقة
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معرض كلية المجتمع بجامعة الشارقة

ال�سي اأحمد بن �سعيد ال مكتوم

اللوا حممد املري
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تكريم ربيع بن ياقوت
 

       
    
       
       
      



       


        








        


        



       
       
  
     
   
  
  
       
       
    
       

    
   
    
 
     
       
     
    
   
     
    


      



تكريم ربيع بن ياقوتتكريم ربيع بن ياقوت

جمعة املاجد بلل البدوراإبراهيم الاهري ال�ساعر حممد احلميدي يلقي ق�سيدة اأمام احل�سور



دورات
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العمل بروح الفريق

       

       


       
     
      
       

     
  



مبادئ إعداد 
الخطط االستراتيجية وتنفيذها

         
   
         



        


        




       
      
        
      




       

تفعيل القدرات الذاتية نحو عالم التفوق
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احتفالية يوم العلم الجزائري

  


       



     
       





         




اليوم العالمي للكتاب

         

أخبار سريعة
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مشاركة في مؤتمر وندوة
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أخبار سريعة

ورشة األرشفة اإللكترونية لوزارة 
الشؤون االجتماعية

      
       
     

        

 

       
      
      


     

      
   


         

 




       
       
        





        


 
       



















      

محاضرة مكتبتي الخاصة لمدارس دبي


        

         





          
     



دورة نظام ديوي العشري لمكتبة خورفكان
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أخبار سريعة

وزير الثقافة السوداني الجديد يزور 
مركز جمعة الماجد










       



         




معرض طواش الخير ومشروع تخرج عن جمعة الماجد 
في جامعة الشارقة
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زيارات
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زيارات


























زيارات
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زيارات
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زيارات المدارس
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تسليم الكتب للمدارس
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المكتبة السليمانية

        
         


        

   
ونانال سيان      
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المكتبة السليمانية:

        



المكتبة السليمانية
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المكتبة السليمانية

        
     



       
        
   


المكتبة السلميانية:

      
        
        
 

     
      
     

     
      
      
      
      



     
     
   
 


فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية 

في المكتبة السليمانية:


      
       
      

       


   

        


 
        
        



    Word  PDF
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عرض كتب

 الرحمة في حياة الرسول


 االإ�سلمي رابطة العا  النا�سر
 

          
 
          
  


   
    
    
    
  
    
     
   
   
    



   
    
    
    
  
    
     
   
   
    

العالم قبل الطوفان 
املوؤل  عل احللبي 

للن�سر   دم�س دار    النا�سر 
 والتوزيع





         

     
    
   

        
       
        










         

     
    
   

إلى ابن عمي البخيل 
بن عبد اهلل الرفاعي خل توفي  ملوؤل
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عرض كتب

 إهداءات الكتب 
تاألي  حمدي عبد العليم البدوي 

  – موؤ�س�سة طيبة للن�سر والتوزيع – القاهرة  النا�سر

   
    
      
     
    
    





         


        
         






      

      
        




   
    
      
     
    
    




شكرا أيها األعداء 
املوؤل  �سلمان بن فهد العودة

 االإ�سلم اليوم للن�سر والتوزيع النا�سر
   
    
     
    
     
    




  
   


    

          


       
     
       
     
       
       



   
    
     
    
     
    



  
   

سالم بن حم
 ذاكرة تاريخ  .. وتجربة حياة 

  نور�س الدكتورعل  تاألي
         
       
     
     


      
     

          

       
     


      
      
     




 ذاكرة تاريخ  .. وتجربة حياة 

         
       
     
     

      
     

اأد اليود- �س اعاة النية



المكتبات األولى في اإلمارات
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المكتبة التيمية
        


     
       






المكتبة الوطنية 



     

     
 

   
        


        
        


المكتبة القاسمية

 
 
 

         

       



مكتبة اإلصالح
     
   
        

         
       
      
        





مكتبة الشيخ حميد بن فالو

         
    
         



         
        
          
      


       


مكتبة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش

         
         


        
      
        

المكتبات األولى في اإلمارات



المكتبات األولى في اإلمارات
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مكتبة عبد اهللا بن عمران

         
    

         




        
        



مكتبة سالم بن كلبان 

        
  

         

         

  



مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حافظ







         
        


          
     
       
      
       
 
       
       


        
       
          



         
          
           
         


مكتبة بالعبد في أبوظبي 

         
 
         
        



المكتبة األهلية في دبي
         
     





رواد  من  االأول  الرعيل  ر�سال  كتاب  من   بت�سر مقتب�س 
الطابور علي  لعبداهلل   املتحدة العربية  االإمارات  يف  اليقة 



المكتبات في اإلمارات قديماً
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أعالم رحلوا

وفاة األديب والسفير أحمد المبارك.. باألحساء



     
      
     







         

        



الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الغديان
ن�س





ب العسة والدرا
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جوا س يا:
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محمد عابد الجابري
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صور من األمس
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مختارات لشعراء من اإلمارات 
منذ القرن التاسع عشر 

 نالو اال س� - ة اسي



من أخبار بشر بن أبي خازم
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أ سيد  ل ة بار ب سر مع اأوب  الأو ا

 ة مجدي بن

         
     
          

  



 


 







         
    


 
   
        
  




                      
                   
                   
                       


                        
                      
                     
                

من أخبار بشر بن أبي خازم (ت٢٢ ق.هـ، ٦٠١م)



من أخبار بشر بن أبي خازم
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ا الثا :  م بسر

      
            
            
         
            

         
         
          
         
         

                  
                      
                     
                   
                     
                            
                        
                         
                     
                          
                           
                       
                       
                     
                  
                      
                    
                        
                   
                      


    
    



سواا
 

 
 




 
 


        
        

 





          
          






استراحة
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كيف توجه النقد لآلخرين ....
دون أن تسبب لهم اإلهانة واإلحراج؟؟ 

كلمات تركية وفارسية في لغتنا
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 –
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 –

 –


 –
 –

نالو اال س� - انيس ةدي



نشاط المركز في نصف عام

٢٠١٠٢٠٠٩النشاط
 



 







 




مناذج من لوحات 
معر�س رواد العرب يف 
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